
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd 
 এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২১ তািরখ: 
 

০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-১০৪৮, তািরখ:-১৯/০৭/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০০.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০০১/৬০ক, তািরখ:-২০/০৯/২০২২ি�ঃ।

১।  উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও িবমানব�েরর

OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা

ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�
িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক
)

�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫০িমিনট ১৭.৬২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২১িমিনট ১২.৯৬�সেক� �ব �, �মৗজা-ি��ন,
িসএস দাগ নং-৮০৪(অংশ),আর,এস দাগ নং-১৩৭১(অংশ)এবং িস� জিরপ দাগ নং-৯৭১৩(অংশ), �ট নং-১৬, �ক
নং-এম, রা�া নং-৩৫ ও ২৭, ই�াণ � হাউিজং িলিমেটড, প�বী ২য় পব �, প�বী, ঢাকা

৮৫(�চািশ)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর

�া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা

হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন
িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

 
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

৫-১০-২০২২

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২১/১(৩) তািরখ: 
 

২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 

২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
 ৩) জনাব �মাঃ মিন�ল ইসলাম গং, �কানাঃ-কেলজ �রাড, �পৗর চরজংলা, �ভালা সদর, �ভালা।

 

৫-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd 
 এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৫২২ তািরখ: 
 

০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-�সেপৗস/�েকৗঃিবঃ/২০২২/৭৯০, তািরখঃ-২৮/০৭/২০২২ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �সয়দ�র
িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া�

�া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�সয়দ�র িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৫  ৪৬’ ৫১.০০’’ উ�র, ৮৮  ৫৩’ ২৭.০০” �ব �, �মৗজা-কয়া, এস,এ দাগ নং-৫৭৬৭,
িব,এস দাগ নং-২৭৮৩৬, সাং-ন�ন বা�পাড়া, ওয়াড � নং-১২, উপেজলা-�সয়দ�র, �জলা-নীলফামারী। 

৭৫(�চা�র)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:

(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ঁায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। �সয়দ�র িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর
�া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা

হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। �সয়দ�র �পৗরসভা/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন িনম �াণ

সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

৫-১০-২০২২

�ময়র, �সদয়�র �পৗরসভা, �সদয়�র, নীলফামারী।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৫২২/১(৩) তািরখ: ২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২



সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) িবমানব�র �ব�াপক, �সয়দ�র িবমানব�র, �সয়দ�র, নীলফামারী।
 

২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

 
৩) জনাব আ�স সামাদ, িপতা-�ত তিফল উি�ন, সাং-ন�ন বা�পাড়া, ওয়াড � নং-১২, �সয়দ�র �পৗরসভা।

৫-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd 
 এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫২৩ তািরখ: 
 

০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-িপউ/িবিসিস/৭৮৮/০২/২০২১-২০২২/২৫২, তািরখ:-১২/০৯/২২ি�ঃ।

০১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন শাহ আমানত
আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক

�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�
িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
শাহ আমানত আ�জ�ািতক

িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন
হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ১৬িমিনট ৩২.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৭িমিনট ০৮.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৩২৪৭(অংশ), ৩২৪৮(অংশ) ও িব,এস দাগ
নং-৪৬৩০(অংশ), থানা-ইিপেজড, �জলা-চ��াম। 

৭৭(সাতা�র)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ

(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন
অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। চ��াম উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন

িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা যাে�।

৫-১০-২০২২

�চয়ার�ান, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ সদ� সিচব, ইমারত িনম �াণ কিম�-২, চউক ভবন,, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫২৩/১(৩) তািরখ: 
 

২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়র সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
 

৩) সব �জনাব ১। �মাহা�দ �সােহল পারেভজ ২। �মাঃ রােসদ পারেভজ ৩। �জাহরা �বগম ৪। রােসদা �বগম ৫। সােহলা পারভীন, িপতা/
�ামী-মর�ম �মাঃ ইউ�ফ ৩। �ামী-মর�ম �মাঃ ইউ�ফ(৪-৫) িপতা-মর�ম �মাঃ ইউ�ফ সাং-আমীর আলী সারাং এর বাড়ী, দি�ন

হািলশহর, নািরেকল তলা, ডাকঘর-�সইলস � কেলানী, থানা-পেত�া, চ��াম।

৫-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 www.caab.gov.bd 

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৩ তািরখ: 
 ০৩ অে�াবর ২০২২

১৮ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: edotco BD-2022/173, Date:-08/08/2022.

১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহ জালাল

আ��জািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক

�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
হযরত শাহ জালাল আ��জািতক িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক:23 52'31.22"N, 90 21'52.73"E,
Metro Rail Depot area in Deabari, Uttara,
Dhaka.

৮২(িবরািশ)�ট
 

০২

�ভৗগিলক �ানাংক: 23 49'36.23"N, 90 21'24.62"E,
House No:1/1, Road No-02, Doaripara,
Eastern Housing, Post Office:Pallabi, Police
Station: Rupnagar, District: Dhaka.

৮৫(�চািশ)�ট
 

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48'07.63"N, 90 27'28.22"E,
United City, Madani Avenue, Badda, Dhaka.  ৬৯(উনস�র)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/�মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত
হেব।

০৩।হযরত শাহ জালাল আ��জািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন

অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল টাওয়ার িনম �াণ সীিমত

রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� নকশা অ�েমাদনকারী

সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

০ ০

০ ০

৩-১০-২০২২



Director, Engrineeringedotco Bangladesh 
Company Ltd, Uday Tower, 13th & 14th 

Floor, 57 & 57/A, Gulshan Avinue, Gulshan-

1, Dhaka-1212.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৩/১(২) তািরখ: 
 

১৮ আি�ন ১৪২৯

০৩ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 

২) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
 

৩-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৪ তািরখ: 
 

০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: edotco BD-2022/191, Date:-24/08/2022

১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও িবমানব�র ও

হযরত শাহজালাল আ��জািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী

িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�র ও হযরত শাহজালাল

আ��জািতক িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

০১

�ভৗগিলক �ানাংক: 23 46'39.90"N, 90 22'19.81"E, Coast
Guard Headquarters, Agargaon Admininstrative
Area, Sher-E-Bangla Nagar, PO:Sher-E-Bangla,
Dist:Dhaka.

৯৮(আটান�ই)�ট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 47'45.28"N, 90 16'26.68"E, vill:
Hemayetpur, PO: Hemayetpur, PS: Savar, District:
Dhaka.

১০৮(একশত আট)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 41'42.81"N, 90 21'54.78"E,
PO:Gadabag, PS:Karaniganj Dist:Dhaka.

৯৮(আটান�ই)�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 43'46.73"N, 90 25'45.01"E, Stone
Nurul Islam Tower, PO: Uttor Mugda, PS:Sobunbag,
Dist:Dhaka.

১১৮(একশত আঠােরা)�ট
 

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:

(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/�মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত

হেব।

০৩। �তজগ�ও িবমানব�র ও হযরত শাহাজালাল আ��জািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক

িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪(�তজগ�ও)�েটর ও
২৭(হশাআিব)�েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল টাওয়ার িনম �াণ সীিমত

রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� নকশা অ�েমাদনকারী
সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



৫-১০-২০২২

Director, Engrineeringedotco Bangladesh 

Company Ltd, Uday Tower, 13th & 14th 

Floor, 57 & 57/A, Gulshan Avinue, Gulshan-

1, Dhaka-1212.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৪/১(২) তািরখ: ২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 ২) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

 

৫-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 www.caab.gov.bd 

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২৪ তািরখ: 
 ০৫ অে�াবর ২০২২

২০ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.০১.২০২২-১০৪৯, তািরখঃ ১৯/০৭/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫০িমিনট ১৪.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী

২১িমিনট ০১.০০�সেক� �ব �, �মৗজা-ি��ন, িসএস, দাগ নং-১১১২(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৩৬০(অংশ) িস� জিরপ দাগ নং-৯৪২৯(অংশ), �ট

নং-১৭, �ক-এম, �রাড নং-২০, ই�াণ �, হাউিজং িলঃ, প�বী ২য় পব �, প�বী, ঢাকা এর জিমর তফিসেলর সােথ �ভৗগিলক �ানাংক: স�ক নাথাকায়

উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর স�ক �ভৗেগািলক �ানাংকসহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৫-১০-২০২২

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২৪/১ তািরখ: 
 

২০ আি�ন ১৪২৯

০৫ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়বসাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

 
২) পিরচালক (এ�এস) , অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদর দ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব এ এম �মেহদী হাসান সাঈদ গং, �ট নং-১৭, �ক-এম, �রাড নং-২০, ইই�াণ � হাউিজং িলঃ, প�বী ২য় পব �, প�বী, ঢাকা।
 



৫-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩৩ তািরখ: 

০৩ অে�াবর ২০২২

১৮ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) রাজউক-৫/২৫.৩৯.০০০০.১১০.১৬.০০৪.২২/৪৭২�াঃ, তািরখ:-২১/০৭/২০২২ি�ঃ।

 
(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০১৮/৪৪ক, তািরখ:-১৮/০৯/২০২২ি�ঃ।

১।  উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও িবমানব�েরর
OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা

ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৪িমিনট ২৩.২৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৪২.৪০�সেক� �ব �, �ট নং-১৪১(�রাতন), ৩৪(ন�ন), �রাড-০৩, ধানমি� আবািসক
এলাকা, ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:

(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ   �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর
�া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা

হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন

িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
 ০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

৩-১০-২০২২

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (অিতির� দািয়�), অথরাইজড অিফসার-৩ (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩৩/১(৩) তািরখ: 
 

১৮ আি�ন ১৪২৯

০৩ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 

২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
 ৩) জনাব ওমর ফারক গং, �ট নং-১৪১(�রাতন), ৩৪(ন�ন), �রাড-০৩, ধানমি�, ঢাকা।

 

৩-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)


